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Luunja Keskkooli arvamuste ja kaebuste käsitlemise kord 

 
Luunja Keskkooli arvamuste ja kaebuste käsitlemise kord on kehtestatud Lastekaitseseaduse § 

36 ja § 37 alusel. 

 

Arvamuste ja kaebuste menetlemise eesmärgiks on Luunja Keskkoolis esitatavate arvamuste 

ja kaebuste võimalikult kiire läbivaatamise ja lahendamise tagamine. 

 

Menetlemise kord on kavandatud ja rakendatud nii, et tõsta õpilaste, lapsevanemate, töötajate 

rahulolu, kaasatust ning parendada sotsiaalpedagoogiliste probleemide lahendamist. 

 

Kõik töötajad, õpilased ja lapsevanemad, kes osalevad menetlemise protsessis, peavad jälgima 

konfidentsiaalsuse tagamise nõudeid. 

 

Menetlused koostatakse põhimõttel, et lapse õigused, heaolu ja järelevalve lapse õiguste 

tagamise üle oleksid tagatud. 

 

Arvamuste ja kaebuste arv ning temaatika kajastatakse kokkuvõtvalt sisehindamise aruandes. 

 

1. Arvamuste ja kaebuste esitamine 

1.1. Arvamusi ja kaebusi saab esitada nii kirjalikult kui suuliselt. 

1.2. Kirjaliku arvamuse/kaebuse saab esitada vastaval vormil (lisa 1), mis on kättesaadav 

kooli kodulehel. 

1.3. Arvamused/kaebused või esitatakse Luunja Keskkooli direktorile e-maili vahendusel, 

kirja teel või isiklikult kohale tuues või kirjutades kooli e-postiaadressile 

luunjakk@luunja.edu.ee.  

1.4. Suulise kaebuse esitamiseks tuleb pöörduda koolitöötaja poole. Suuline kaebus 

protokollitakse kaebuse vastu võtnud koolitöötaja poolt. 

1.5. Kõik kaebused registreeritakse. 

1.6. Anonüümsed kaebused vaatab läbi direktor, kuid need kaebused ei kuulu 

personaalsele menetlemisele. 

1.7. Kaebuse võib õpilase eest esitada ka vanem. Kui kaebuse esitab vanem, peab ta 

lisama õpilase nõusoleku, et ta on nõus kaebuses toodud asjaoludega. 

 

2. Arvamuste ja kaebuste menetlemine 

2.1. Kirjalikult esitatud kaebus vaadatakse üldjuhul läbi 30 kalendripäeva jooksul alates 

selle registreerimisest. 

2.2. Juhtudel, mil õiglase lahendi saavutamiseks kulub rohkem aega, teavitatakse 

menetluse käigust kaebuse esitajat. 

2.3. Kaebusi menetleb direktor või tema poolt volitatud isik. Isiku(te)le, kellele 

suunatakse kaebus lahendamiseks ja/või täiendavate andmete ning seletuskirjade 

kogumiseks, väljastatakse kaebuse koopia koos resolutsiooniga. 

2.4. Kaebuse lahendaja edastab kogutud materjalid koos omapoolse kirjaliku seisukohaga 

(vastuse projekt) tähtaegselt direktorile. 

2.5. Direktor vaatab esitatud materjalid üle ja kiidab heaks vastuse projekti. 
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2.6. Kui vastuse projekti ei saa heaks kiita, korraldab direktor vajadusel täiendava 

andmete kogumise, arutelu ja vastuse korrigeerimise ning vastus väljastatakse peale 

vastuse projekti heakskiitmist viivitamata kaebuse esitajale. 

2.7. Direktor võib vajadusel kaebuse lahendamiseks ja materjalide kogumiseks ning 

laehnduse leidmiseks korraldada täiendava menetluse, moodustada töörühma või 

kaasata ekspedi väljastpoolt kooli. 
 


